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Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — A9.com/EUIPO (Изображение на камбана)

Дело T-240/19:

(Дело T-240/19) (1)
(Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща
камбана — Абсолютно основание за отказ — Задължение за мотивиране — Член 94 от Регламент (ЕС)
2017/1001 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001)
(2019/C 432/63)
Език на производството: английски

Страни
Жалбоподател: A9.com, Inc. (Пало Алто, Калифорния, САЩ) (представители: A. Klett, C. Mikyska и R. Walther, адвокати)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: L. Rampini и H. O’Neill)

Предмет
Жалба срещу решение на втори апелативен състав на EUIPO от 4 февруари 2019 г. (преписка R 1309/2018-2), относно заявка за регистрация на фигуративен знак, изобразяваща камбана, като марка на Европейския съюз.

Диспозитив
1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда A9.com, Inc. да заплати съдебните разноски.

(1) ОВ C 213, 24.6.2019 г.

Определение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Liaño Reig/ЕСП

Дело T-557/17:

(Дело T-557/17) (1)
(Жалба за отмяна — Икономическа и парична политика — Искане за обезщетение — Единен механизъм
за преструктуриране на кредитни институции и на някои инвестиционни посредници — Процедура по
преструктуриране — Схема за преструктуриране на Banco Popular Español — Частична отмяна —
Неделимост — Недопустимост)
(2019/C 432/64)
Език на производството: испански

Страни
Жалбоподател: Carmen Liaño Reig (Alcobendas, Португалия) (представител: F. López Antón, адвокат)
Ответник: Единен съвет за преструктуриране (представители: B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz
Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc и M. Rickert, адвокати)

23.12.2019
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Предмет
От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяната на член 6, параграф 1, буква г) от Решение SRB/EES/2017/08 на ЕСП
от 7 юни 2017 г. относно схема за преструктуриране на Banco Popular Español, SA, доколкото тази разпоредба предвижда конвертирането на капиталовите инструменти от клас 2, идентифицирани с International Securities Identification Number (Международният
идентификационен номер за ценни книжа (ISIN)) XS 0550098569 в новоемитирани акции на Banco Popular Español, както и на временната оценка, извършена от независим експерт и на временната оценка, извършена от ЕСП, и от друга страна, искане на основание
член 266 ДФЕС за обезщетение вследствие на отмяната на твърдяните загуби, настъпили поради това конвертиране.

Диспозитив
1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Липсва основание за произнасяне по молбите за встъпване на Banco Santander SA, на Кралство Испания и на Европейската
комисия.

3)

Carmen Liaño Reig понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП), с
изключение на свързаните с молбите за встъпване.

4)

Г-жа Liaño Reig, ЕСП, Banco Santander, Кралство Испания и Комисията понасят собствените си съдебни разноски, свързани с
молбите за встъпване.

(1) ОВ C 357, 23.10.2017 г.

Определение на председателя на Общия съд от 20 септември 2019 г. — ZW/ЕИБ

Дело T-727/18

(Дело T-727/18 R)
(Обезпечително производство — Публична служба — Недопустимост)
(2019/C 432/65)
Език на производството: английски

Страни
Жалбоподател: ZW (представител: T. Petsas, адвокат)
Ответник: Европейска инвестиционна банка
Предмет
Искане на основание членове 278 и 279 ДФЕС за постановяване на временни мерки, изразяващи се в спиране или продължаване на
определени срокове и в разпореждане за представяне на документи.

Диспозитив
1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по разноските.

